V roce 2010 nadace rozdělila 5 483 666 korun.
Finanční prostředky a hmotné dary se tak
dostaly potřebným v rámci celé České republiky.
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Účelem nadace je:
Aktivní podpora projektů a aktivit
v oblasti rozvoje občanské
společnosti.
Podpora vzdělávání.
Aktivní podpora projektů a aktivit
zdravotně-sociálního charakteru
včetně podpory jedinců při
začleňování do společnosti.

Úvodní slovo předsedy správní rady

Vážení partneři, spolupracovníci, milí přátelé,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva Nadace
Komerční banky – Jistota za rok 2010. Problémy
světové i domácí ekonomiky přetrvávaly, i když
ve druhé polovině roku byly již cítit známky
oživení. Přesto ještě zůstávala hospodářská aktivita
za úrovní předkrizového období, což se odrazilo
i v charitativních aktivitách.
Nadace Komerční banky – Jistota, která je pevně
zakotvená v nadačním prostředí České republiky,
dál hledala cesty jak ještě zefektivnit využití
disponibilních prostředků, aby z nich příjemci mohli
těžit dlouhodobě a cílová skupina byla co největší.
Čerpala při tom z bohatých zkušeností nabytých
v minulosti. Nadále se zaměřovala na podporu
projektů zdravotně-sociálního charakteru a projektů
na pomoc vzdělávání včetně aktivní podpory v oblasti
rozvoje občanské společnosti.
V roce 2010 nadace podpořila 53 projektů, na jejichž
uskutečnění rozdělila 5 483 666 korun. Počet
projednávaných žádostí byl mnohem vyšší, nepřijaté
projekty však bohužel nesplňovaly kritéria nadace
pro poskytnutí pomoci. Vedle těchto jednorázových
projektů připravila nadace i dlouhodobý projekt
s klientem banky. Ve spolupráci se společností Linet
byl připraven projekt podpory LDN a hospiců. Výstupy
tohoto projektu přinášejí velkou pomoc v oblasti
pomoci potřebným.
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Nadace Jistota však je i garantem aktivit pořádaných
v Komerční bance, mj. každoročních sbírek potravin
pro Českou federaci potravinových bank.
Přestože nadace má stanovené směry podpory,
přicházejí chvíle, kdy jejich rámec překračuje.
Konkrétně jde o pomoc po řádění přírodních živlů.
V minulém roce takto zaštítila tři peněžní sbírky mezi
zaměstnanci skupiny Komerční banky. Výtěžek první
byl věnován na obnovu infrastruktury SOS vesniček
na Haiti po lednovém zemětřesení. Další sbírky pak
byly vyhlášeny po záplavách, které v květnu postihly
severní Moravu a jižní Čechy a v srpnu severní Čechy.
Nadace Jistota však nezapomíná ani na zaměstnance
Komerční banky, kteří se řízením osudu dostali
do nesmírně těžkých životních problémů. Stojí jim
nablízku a aktivně pomáhá mírnit dopady nelehkých
situací.
Jistě se mnou budete souhlasit, když řeknu, že každá
společnost sílí právě díky práci pro druhé, pro ty, kteří
se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko
začleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci
ostatních sami o sebe postarat.
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Závěrem mi dovolte vyslovit poděkování všem,
díky nimž byla nadace v roce 2010 úspěšná. Dík
a uznání si zaslouží kolegyně a kolegové ze správní
a dozorčí rady nadace, kteří se ve svém volném čase
věnují vyhledávání a realizaci projektů a jsou garancí
spravedlivého a objektivního procesu rozdělování
finančních prostředků.
V neposlední řadě bych chtěl vyjádřit poděkování
vedení Komerční banky a všem zaměstnancům, kteří
finančními dary přispěli na účet Nadace Komerční
banky – Jistota. Úspěšná pomoc a uznání by se bez
vás všech nedostavily.
S úctou

Ing. Jaroslav Říšský
předseda správní rady
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Úvodní slovo předsedy DOZORČÍ RADY

Vážení partneři, dárci, kolegové,
dozorčí rada v průběhu roku 2010 vykonávala
povinnosti, které jí ukládá status nadace.
Jednalo se v prvé řadě o kontrolní činnost, a to
hlavně prostřednictvím sledování hlavních aktivit
a spolupráce se správní radou nadace.
Dozorčí rada jako kontrolní orgán také v úzké
spolupráci s předsedou správní rady kontrolovala
hospodaření a přezkoumala účetnictví a roční účetní
závěrku nadace.
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Po přezkoumání účetní závěrky a na základě výroku
auditora dozorčí rada konstatuje, že účetnictví nadace
bylo vedeno správně a v souladu s obecně závaznými
předpisy.
Jsem potěšen, že mohu jako předseda dozorčí rady
Nadace Komerční banky – Jistota konstatovat, že
nadace vyvíjela činnost v souladu s právními předpisy
a svým statutem.
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Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem dárcům
za jejich rozhodnutí finančně podpořit činnost
nadace. A nemohu zapomenout také na kolegy,
zaměstnance Komerční banky, kteří se dobrovolně
a nezištně spolupodílejí na zdárném chodu nadace.
Hlavně díky jejich nadšení a profesionalitě je možno
činnost nadace realizovat v současném rozsahu
a kvalitě.
Za dozorčí radu

Ing. Josef Číhal
předseda dozorčí rady
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Statut Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota
Úplné znění

I.

Úvodní ustanovení

II. Účel nadace

1.

Název nadace zní: „Nadace Komerční
banky, a.s. – Jistota“ (dále jen „nadace“).

2.

Sídlo nadace je Na Příkopě 33, 114 07, Praha 1.

3.

Zřizovatelem nadace je Komerční banka, a.s., se
sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1,
IČ: 45317054.

Účelem nadace je:
–
aktivní podpora projektů a aktivit v oblasti
rozvoje občanské společnosti,
–
podpora vzdělávání,
–
aktivní podpora projektů a aktivit zdravotně
sociálního charakteru včetně podpory jedinců při
začleňování do společnosti.

4.

Nadace je právnickou osobou s působností
na území celé České republiky.

K dosažení uvedeného účelu může nadace
spolupracovat s právnickými a fyzickými osobami
v České republice i zahraničí.

III. Zdroje nadace

Nadace Jistota
pomáhá se společností
Linet, a.s., vybavovat
hospice a domovy pro
seniory speciálními
zdravotními lůžky
a dalšími pomůckami.
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1.

Základním zdrojem nadace je nadační vklad,
který na ni převedl zřizovatel. Zdrojem nadace
jsou nadační dary právnických a fyzických osob
z České republiky a zahraničí. Zdrojem jsou
i dobrovolné příspěvky zaměstnanců Komerční
banky, a.s., které budou ve stejné výši pravidelně
doplňovány příspěvky Komerční banky, a.s.

2.

Nadační jmění tvoří peněžní prostředky ve výši
500 000 Kč, které jsou uloženy na zvláštním
účtu u Komerční banky, a.s.
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Preambule
Nadace Komerční banky, a.s.
– Jistota byla registrována
Obvodním úřadem pro Prahu 1
dne 9. 9. 1994 pod registračním
číslem P1 – 393/94. Nadační
výbor jako statutární orgán
nadace vydává tento statut,
kterým uvádí právní poměry
nadace do souladu se zákonem
č. 227/1997 Sb., o nadacích
a nadačních fondech.

2. ledna 2006

7

Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota

Výroční zpráva 2010

Statut Nadace
Komerční banky, a.s. – Jistota

IV. Poskytování nadačních
příspěvků
1.

2.

Nadace v souladu se svým účelem poskytuje
časově omezené, popřípadě neomezené
nadační příspěvky fyzickým a právnickým
osobám.
Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě
žádosti uchazeče o nadační příspěvek.

1.

Nadaci spravuje správní rada, která je
statutárním orgánem.

2.

Členové správní rady jsou s výjimkou první
správní rady, kterou jmenoval zřizovatel, voleni
správní radou na návrh zřizovatele.

3.

Funkční období členů správní rady bude tříleté.

3.

Žádost je předkládána na formuláři nadace,
který je přílohou č. 1 tohoto statutu a který je
k dispozici v sídle nadace.

4.

Správní rada má 6 členů, kteří jsou voleni
na návrh zřizovatele. Členové správní rady jsou
uvedeni v příloze č. 2 tohoto statutu.

4.

Žádosti o nadační příspěvky se podávají zásadně
u správní rady nadace.

5.

Správní rada volí ze svého středu předsedu
správní rady.

5.

O udělení nadačního příspěvku rozhoduje správní
rada v rámci svých pravidelných zasedání.

6.

6.

Správní rada informuje žadatele o svém
rozhodnutí. Nadační příspěvky jsou poskytovány
na základě smlouvy mezi nadací a příjemcem
příspěvku.

7.

Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní
nárok.

Členství ve správní radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odvoláním, a to přestane-li člen splňovat
podmínky pro členství nebo porušil závažným
způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích
a nadačních fondech či statut nadace nebo
přestane-li člen být zaměstnancem nebo členem
orgánu zřizovatele,
d) odstoupením.

7.

Správní rada se schází podle potřeby, minimálně
však jedenkrát za dva měsíce. Schůze správní rady
svolává a řídí předseda, popřípadě z jeho pověření
jiný člen správní rady.

V. Náklady na správu nadace
Celkové roční náklady nadace související se správou
nadace nesmějí převýšit 5 % hodnoty ročně
poskytnutých nadačních příspěvků.

8

VI. Správní rada

Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota

Výroční zpráva 2010

8.

9.

Správní rada je usnášeníschopná, jestliže je
na jednání přítomna nadpoloviční většina jejích
členů. Rozhodnutí správní rady je schváleno,
jestliže pro něj hlasovala více než polovina
přítomných členů správní rady.
Správní rada využívá a spravuje finanční
prostředky nadace v souladu se stanoveným
účelem nadace.

10. Správní rada rozhoduje o:
– změnách tohoto statutu,
– schválení rozpočtu nadace a jeho změnách,
– schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy
o činnosti a hospodaření,
– volbě nových členů správní rady a dozorčí rady
a o jejich odvolání,
– sloučení s jinou nadací,
– zvýšení nadačního jmění,
– poskytnutí nadačních příspěvků,
– vydání vnitřních předpisů nadace,
– zřízení poradních orgánů nadace,
– akcích realizovaných nadací.
11. Za nadaci jednají navenek předseda správní rady
a správní radou pověřený člen správní rady, a to
každý z nich samostatně. Podepisují se za nadaci
tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu
nadace připojí svůj podpis.
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VII. Dozorčí rada
1.

Kontrolním orgánem nadace je dozorčí rada.

2.

Dozorčí rada má tři členy. Členové dozorčí rady
jsou uvedeni v příloze č. 2 tohoto statutu.

3.

Funkční období členů dozorčí rady je tříleté.

4.

Členy dozorčí rady volí správní rada na návrh
zřizovatele – s výjimkou první dozorčí rady,
kterou jmenoval zřizovatel nadace. Členové
dozorčí rady jsou voleni z osob, které nejsou
členy správní rady ani nemají k nadaci žádný
vztah.

5.

Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu
dozorčí rady, který svolává a řídí jednání dozorčí
rady.

6.

Dozorčí rada:
– kontroluje plnění podmínek stanovených pro
poskytování nadačních příspěvků a správnost
vedení účetnictví,
– přezkoumává roční účetní závěrku a výroční
zprávu,
– dohlíží na to, aby nadace vyvíjela činnost
v souladu s právními předpisy a statutem
nadace,
– upozorňuje správní radu na zjištěné
nedostatky.

Výroční zpráva 2010

Statut Nadace
Komerční banky, a.s. – Jistota

7.

8.

Kontrola činnosti nadace se provádí podle
příslušných obecně závazných právních předpisů
a nejméně jedenkrát ročně podává dozorčí rada
zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní
činnosti.

IX. Závěrečná ustanovení
1.

Tento statut nabývá účinnosti dnem rozhodnutí
správní rady o změnách tohoto statutu.

Členství v dozorčí radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odvoláním, a to přestane-li člen splňovat
podmínky pro členství nebo porušil závažným
způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích
a nadačních fondech či statut nadace nebo
přestane-li člen být zaměstnancem nebo
členem orgánu zřizovatele,
d) odstoupením.

2.

Tento statut může být měněn a doplňován
písemnými po sobě jdoucími dodatky.

3.

Tento statut se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,
z nichž jeden bude přiložen k návrhu na zápis
nadace do rejstříku nadací a nadačních fondů
a jeden bude založen v dokumentaci nadace.

V Praze dne 2. 1. 2006

VIII. Výroční zpráva
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1.

Nadace vypracovává výroční zprávu každoročně
do 30. 6.

2.

Výroční zpráva bude založena u rejstříkového
soudu. V úředních hodinách Komerční
banky, a.s., bude zpřístupněna též v sídle
nadace.

Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota

Ing. Jaroslav Říšský		

Ing. Sylva Floríková

předseda správní rady

členka správní rady

Výroční zpráva 2010

V roce 2010 nadace
podpořila 53 projektů,
na jejichž uskutečnění rozdělila
5 483 666 Kč. Mezi jinými se
Nadace KB – Jistota dlouhodobě
soustředí na podporu léčeben
dlouhodobě nemocných
a hospiců.
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Statut Nadace
Komerční banky, a.s. – Jistota

Příloha č. 1
Dotazník pro žadatele o poskytnutí příspěvku
Název subjektu (jméno)
Zastoupený kým
Funkce
IČ (r. č.)
Adresa (PSČ, ulice, číslo)
Číslo účtu

Telefon

Fax

Nadřízený orgán
Účel použití příspěvku
Požadovaná částka v Kč
Byl již někdy Komerční bankou (Nadací Jistota) příspěvek poskytnut?
Částka

ano – ne
Rok

Žadatel se zavazuje neprodleně informovat Nadaci Jistota o využití přidělených prostředků a umožnit členům orgánů nadace Jistota
nebo jimi pověřeným zástupcům kontrolu využití přidělených prostředků.
Adresa

Telefon

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele

Razítko

Rodné číslo

Datum

Stanovisko správní rady nadace

Příloha č. 2
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Členové dozorčí rady

Členové správní rady

Ing. Josef Číhal, předseda
Ing. František Hrnčíř
Ing. Ladislav Šilha

Ing. Jaroslav Říšský, předseda
Ing. Sylva Floríková
Ing. Jiří Koutný
Barbora Rappaport
Ing. Brigita Štefánková
Ing. Kateřina Šušáková

Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota
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Nadace KB – Jistota
v roce 2010 podpořila
vybudování tří babyboxů.
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Seznam obdarovaných a dárců za rok 2010

Seznam obdarovaných za rok 2010
Pořadí
1.

14

Subjekt

Předmět žádosti

Masarykova univerzita

výzkum využití mezenchymálních kmenových buněk

Částka (Kč)
883 536

2.

Fakultní nemocnice v Motole

speciální zařízení a pomůcky

661 046

3.

Sdružení SOS dětských vesniček

obnova a rozvoj vesniček na Haiti

250 000

4.

Občanské sdružení Babybox pro odložené děti – Statim

babybox pro Jablonec nad Nisou

250 000

5.

Občanské sdružení Babybox pro odložené děti – Statim

babybox pro Karvinou

250 000

6.

Občanské sdružení Babybox pro odložené děti – Statim

babybox pro Písek

250 000

7.

MŠ, ZŠ a praktická škola Daneta s. r. o.

vybavení a zprovoznění prostor pro zdravotně
postižené

200 000

8.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice

antidekubitní matrace a rehabilitační pomůcky

150 000

9.

Občanské sdružení Hospic Štrasburk

elektrická polohovací lůžka

150 000

10.

Sdružení SOS dětských vesniček

4 notebooky a spotřební materiál k tiskárnám

138 483

11.

Občanské sdružení TŘI

speciální polohovací lůžka a antidekubitní matrace

136 000

12.

Psychiatrická léčebna Dobřany

speciální nemocniční lůžka

132 000

13.

Obec Bílý Kostel nad Nisou

odstranění následků srpnových povodní

125 000

14.

město Raspenava

odstranění následků srpnových povodní

125 000

15.

Domov důchodců Bystřany

hydraulické zvedací zařízení

112 200

16.

Domov důchodců Drachtinka

elektrický vakový zvedák

100 000

17.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR dětské hřiště

100 000

18.

Nadační fond Hospital Broumov

polohovací lůžka a noční stolky

100 000

19.

Základní škola a Mateřská škola Prointepo

rehabilitační přístroj TerapiMaster

100 000
100 000

20.

Nemocnice Kadaň

speciální nemocniční lůžko

21.

Centrum Dominika Kokory

invalidní vozíky pro postižené klienty

99 000

22.

DebRA ČR

ošetřovací materiál pro pacienty a PC

81 824

23.

Domov pro osoby se zdravotním postížením Osek

3 PC

79 507

24.

Domov důchodců Proseč u Pošné

speciální pečovatelská lůžka

75 421

25.

Domov na zátiší Rakovník

elektrická polohovací lůžka

65 970

26.

Azylový dům Armády spásy pro ženy a matky s dětmi
Ostrava

nábytek do azylového domu

65 000

Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota
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Pořadí
27.

Subjekt

Předmět žádosti

Mateřská škola Sloupno

herní terapeutická sestava a rekonstrukce zahrady

62 000

28.

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně

rehabilitační přístroj MOTOmed

50 000

29.

Nemocnice Strakonice

antidekubitní pomůcky

50 000

30.

Dům Tří přání

vybavení terapeutické místnosti

49 790

31.

Domov se zvláštním režimem "Matyáš" v Nejdku, p. o.

zdravotní a rehabilitační pomůcky

43 905

32.

Sociální služby Vsetín

pomůcky pro manipulaci a transport osob s postižením

40 000

33.

Domov u Lesa Tavíkovice

antidekubitní matrace

40 000

34.

Rodina Sv. Zdislavy

vybavení bezbariérového domku

40 000

35.

Prosaz o. s.

osobní počítač

28 805

36.

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se
zdravotním postižením

notebook

24 179

37.

Helena Zadáková

pomoc po povodni

20 000

38.

Soňa Kovaříková

pomoc po povodni

20 000

39.

Zdeňka Stejskalová

pomoc po povodni

20 000

40.

Lenka Brozová

pomoc po povodni

20 000

41.

Marie Kejzarová

pomoc po povodni

20 000

42.

Eva Bartošová

pomoc po povodni

20 000

43.

Simona Kubičinová

pomoc po povodni

20 000

44.

Simona Rybczuková

pomoc po povodni

20 000

45.

Nela Pelikánová

pomoc po povodni

20 000

46.

Zuzana Horáčková

pomoc po povodni

20 000

47.

Radka Izsová

pomoc po povodni

20 000

48.

Občanské sdružení Ty a Já

keramická dílna

15 000

49.

Srpdš při základní škole Holešov

schodolez

15 000
15 000

50.

Jsme tady

komunikační systém

51.

Jana Melicharová

sluchadla pro syna

5 000

52.

Zdenka Čurdová

pomoc po povodni (zdravotnické pomůcky)

5 000

CELKEM
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Seznam obdarovaných
a dárců za rok 2010

Seznam dárců za rok 2010
Přijaté příspěvky od právnických osob za rok 2010

Částka (Kč)

Komerční banka, a.s.

7 000 000

Elanor spol. s r.o.

25 600

Top Vision s.r.o.

5 100

4. Základní škola Most

2 414

Pobočka Hodonín

1 900

Česká pošta

1 000

Česká zemědělská univerzita v Praze

340

Přijaté příspěvky od fyzických osob nad 5 000 Kč za rok 2010

Částka (Kč)

Ing. Ivana Doležalová

20 000

Ing. Peter Palečka

20 000

PaedDr. Karel Přibyl

12 000

Alena Halámková

11 000

David Kopřiva

10 000

Martin Loučka

10 000

Mgr. Zdeněk Lust

10 000

El Lababidi Nur El-Hajat

10 000

Ing. Jan Pokorný

10 000

Martin Štětina

10 000

Petr Hlavsa

9 000

Ing. Eva Slezáková

9 000

Jitka Hamrlová

7 650
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Přijaté příspěvky od fyzických osob nad 5 000 Kč za rok 2010

Částka (Kč)

Ing. Marie Petrovová

7 200

Alena Pelikánová

6 300

Ing. Radovan Čapek

6 000

Petr Havel

6 000

Jarmila Hrubá

6 000

Martin Volný

6 000

Jana Walderová

6 000

Marián Mihaĺo

5 400

Jiřina Bajerová

5 000

Josef Balík

5 000

RNDr. Emanuela Hájková

5 000

Ludmila Horáčková

5 000

Andrea Hrudková

5 000

Alena Jakšíková

5 000

Jidřiška Jelínková

5 000

Milan Julina

5 000

Milada Kubernátová

5 000

Martina Marićová

5 000

Němec Pavel

5 000

Olga Němečková

5 000

Michal Pánek

5 000

Ing. Miroslava Přikrylová

5 000

Stanislav Smíšek

5 000

17

Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota

Výroční zpráva 2010

Zpráva nezávislého auditora
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Účetní závěrka za rok 2010

Rozvaha k 31. 12. 2010 (v tis. Kč)
Aktiva
A.

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

Dlouhodobý majetek celkem

0

0

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

0

0

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

0

0

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

0

0

9 839

12 051

B.

Krátkodobý majetek celkem
I.

Zásoby celkem

0

0

II.

Pohledávky celkem

0

0

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

9 807

12 051

Účty v bankách

9 807

12 051

Jiná aktiva celkem

32

0

Náklady příštích období

32

0

9 839

12 051

IV.

Aktiva celkem
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PASIVA
A.

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

9 839

12 051

Jmění celkem

500

500

Vlastní jmění

500

500

Výsledek hospodaření celkem

9 339

11 551

Účet výsledku hospodaření

-5 423

2 212

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

14 762

9 339

Vlastní zdroje celkem
I.
II.

B.

Cizí zdroje celkem

0

0

I.

Rezervy celkem

0

0

II.

Dlouhodobé závazky celkem

0

0

III.

Krátkodobé závazky celkem

0

0

IV.

Jiná pasiva celkem

Pasiva celkem
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0

0

9 839

12 051

Účetní závěrka za rok 2010

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2010 (v tis. Kč)
Za účetní období celkem

A.

2009

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

0

0

0

0

263

Náklady
I.

Spotřebované nákupy celkem

II.

Služby celkem

283

Ostatní služby

283

III.

Osobní náklady celkem

0

0

0

IV.

Daně a poplatky celkem

0

0

0

V.

Ostatní náklady celkem

5 484

0

13 274

Dary

5 484

263

13 271

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

0

0

0

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

0

0

0

VIII.

Daň z příjmů celkem

0

0

0

5 767

0

13 537

Náklady celkem
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Za účetní období celkem

B.

2009

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

Výnosy
I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

0

0

0

II.

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

0

3

Změna stavu zásob polotovarů

0

0

3

III.

Aktivace celkem

0

0

0

IV.

Ostatní výnosy celkem

59

0

275

Úroky

59

0

275

V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

0

0

0

VI.

Přijaté příspěvky celkem

7 920

0

7 836

Přijaté příspěvky (dary)

7 920

0

7 836

0

0

0

VII.

Provozní dotace celkem
Výnosy celkem

7 979

0

8 114

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

2 212

0

-5 423

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

2 212

0

-5 423
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Příloha k účetní závěrce za rok 2010

1. OBECNÉ ÚDAJE
1.1. Založení a charakteristika nadace
Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota byla založena jako nadace dne 9. 9. 1994 a byla registrována u obvodního úřadu Praha 1 pod
registračním číslem P1 – 393/94. Ode dne 2. 10. 1998 je zapsána do nadačního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl N,
vložka 39.
Nadace má nadační jmění ve výši 500 tis. Kč, které bylo uloženo na účtu u Komerční banky, a.s. Zřizovatelem nadace je Komerční banka, a.s.,
se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1.
Hlavním účelem nadace je:
– aktivní podpora projektů a aktivit v oblasti rozvoje občanské společnosti,
– podpora vzdělávání,
– aktivní podpora projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru včetně podpory jedinců při začleňování do společnosti.
K dosažení uvedených cílů může nadace spolupracovat s právnickými a fyzickými osobami v České republice i v zahraničí.

1.2. Organizační struktura nadace
Činnost nadace je řízena správní a dozorčí radou.
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1.3. Správní rada a dozorčí rada
Správní a dozorčí rada měly v roce 2010 tyto členy:
Správní rada
Předseda správní rady

Ing. Jaroslav Říšský

Členové správní rady

Ing. Sylva Floríková
Ing. Jiří Koutný
Ing. Jarmila Hrubá (do 3/2010)
Ing. Rostislav Valenta (do 8/2010)
Barbora Rappaport
Ing. Brigita Štefánková (od 6/2010)
Ing. Kateřina Šušáková (od 9/2010)

Dozorčí rada
Členové dozorčí rady

Ing. Simona Římanová (do 3/2010)
Mgr. Ladislav Šilha
Ing. Josef Číhal (od 2/2010)
Ing. František Hrnčíř (od 3/2010)

Za nadaci jednají navenek předseda správní rady a správní radou pověřený člen správní rady, a to každý z nich samostatně. Podepisují se za
nadaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu nadace připojí svůj podpis.
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Příloha k účetní závěrce
za rok 2010

1.4. Změny ve složení Správní a Dozorčí rady, změny v nadačním rejstříku
V průběhu roku 2010 došlo ke změnám ve složení dozorčí rady. V únoru 2010 byl zvolen členem dozorčí rady Ing. Josef Číhal. V březnu
2010 odstoupila z pozice člena dozorčí rady Ing. Simona Římanová. V březnu 2010 byl členem dozorčí rady zvolen Ing. František Hrnčíř.
V průběhu roku 2010 došlo ke změnám ve složení správní rady. V únoru 2010 byl do správní rady zvolen Ing. Jaroslav Říšský, který byl
následně zvolen předsedou správní rady. V březnu 2010 odstoupila z funkce člena správní rady Ing. Jarmila Hrubá. V červnu 2010 byla
zvolena Ing. Brigita Štefánková členem správní rady. V srpnu 2010 došlo k vypršení funkčního období člena správní rady Ing. Rostislava
Valenty a v září 2010 byla členkou správní rady zvolena Ing. Kateřina Šušáková. Obě tyto změny nebyly k datu sestavení účetní závěrky
doposud zapsány do obchodního rejstříku.

2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Účetnictví nadace je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění a vyhláškou
č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není
podnikání a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové
souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v celých tisících korun českých (Kč).

3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ
3.1. Výnosy a náklady
O poskytnutých a přijatých příspěvcích (darech) účtuje nadace prostřednictvím výkazu zisku a ztráty prostřednictvím účtů 546 – dary a 682 –
přijaté příspěvky.
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4.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
4.1. Finanční majetek
(v tis. Kč)

31. 12. 2010

Bankovní účet nadačního kapitálu

31. 12. 2009

500

500

Běžný účet

3 524

9 306

Termínovaný účet 1

3 027

–

Termínovaný účet 2

5 000

–

12 051

9 807

HV běžného roku

Nerozdělený zisk

Celkem

Celkem

Všechny účty jsou vedeny u Komerční banky, a.s., kde byl také uložen nadační kapitál ve výši 500 tis. Kč.

4.2. Vlastní zdroje
Přehled o změnách ve vlastních zdrojích
Registrované
nadační jmění

(v tis. Kč)
Zůstatek k 1. 1. 2009

500

1 197

13 565

15 262

Rozdělení hospodářského výsledku

–

-1 197

–

-1 197

Nerozdělený zisk

–

–

1 197

1 197

HV běžného účetního období

–

-5 423

–

-5 423

Zůstatek k 31. 12. 2009

500

-5 423

14 762

9 839

Rozdělení hospodářského výsledku

–

5 423

–

5 423

Nerozdělený zisk

–

–

-5 423

-5 423

HV běžného účetního období

–

2 212

–

2 212

500

2 212

9 339

12 051

Zůstatek k 31. 12. 2010
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Příloha k účetní závěrce
za rok 2010

4.3. Výnosy podle hlavních činností
(v tis. Kč)

31. 12. 2010

31. 12. 2009

7 920

7 836

Přijaté příspěvky – dary
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Celkem

59

275

7 979

8 111

V roce 2010, resp. 2009 nadace obdržela dar od Komerční banky, a.s., ve výši 7 000 tis. Kč, resp. 7 000 tis. Kč (viz bod 4.7).

4.4. Poskytnuté dary
Poskytnuté dary k 31. 12. 2010 činily 5 484 tis. Kč (v roce 2009 – 13 271 tis. Kč).
Nejvýznamnější poskytnuté dary v roce 2010
(v tis. Kč)

31. 12. 2010

Masarykova univerzita

884

Občanské sdružení Babybox pro odložené děti – Statim

750

Fakultní nemocnice v Motole

661

Sdružení SOS dětských vesniček

388

MŠ, ZŠ a praktická škola Daneta s. r. o.

200

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice

150

Občanské sdružení Hospic Štrasburk

150

Občanské sdružení TŘI

136

Ostatní příspěvky

2 165

Celkem

5 484
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Nejvýznamnější poskytnuté dary v roce 2009
(v tis. Kč)

31. 12. 2009

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

1 500

Nemocnice Motol – 2. lékařská fakulta UK

1 000

Město Nový Jičín

1 000

Kunín

1 000

Ústřední vojenská nemocnice v Praze

1 000

Smíření – hospicové sdružení

500

Ústav pro péči o matku a dítě

500

Ostatní příspěvky

6 771

Celkem

13 271

4.5. Výnosové úroky
Výnosové úroky k 31. 12. 2010 činily 59 tis. Kč (2009 – 275 tis. Kč).

4.6. Ostatní služby
Ostatní služby ve výši 283 tis. Kč obsahují zejména poplatky za vedení účetnictví, přípravu podkladů pro audit a poplatky za audit.
(2009 – 263 tis. Kč).

4.7. Transakce se zřizovatelem
V roce 2010 a 2009 obdržela nadace příspěvek od svého zřizovatele – Komerční banky, a.s., ve výši 7 000 tis. Kč (viz bod 4.3).
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Příloha k účetní závěrce
za rok 2010

5. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY
Nadace nemá žádné zaměstnance.
V roce 2009 a 2010 neobdrželi členové správní a dozorčí rady žádné půjčky ani odměny.
Členové statutárních a kontrolních orgánů účetní jednotky ani jejich rodinní příslušníci neměli účasti v osobách, s nimiž účetní jednotka
uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

6. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ
Nadace neměla k 31. 12. 2010 a k 31. 12. 2009 žádné závazky neuvedené v účetnictví.
Nadace se k 31. 12. 2010 a k 31. 12. 2009 neúčastnila žádných aktivních ani pasivních soudních sporů.

7. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. 12. 2010.

8.	DODATEČNÉ INFORMACE
Článek V. statutu nadace stanoví, že celkové roční náklady související se správou nadace nesmí převýšit 5 % hodnoty ročně poskytnutých
nadačních příspěvků. V roce 2009 nebyl tento limit překročen. V roce 2010 celkové roční účetní náklady související se správou nadace
dosáhly 5,16 % ročně poskytnutých nadačních příspěvků. Tyto účetní náklady však zahrnují náklady za audit v částce 90 tis. Kč, které byly
nadaci poskytnuty jako dar. Vyjmeme-li tuto částku z nákladů, procento dosahuje 3,52 %, což je pod hranicí 5 %.
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Poznámky
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Poznámky
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